Horolezecký klub JAMES Dolný Kubín
Pisosport, Gäceľská cesta, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 17 065 691

Zasadnutie predstavenstva /správnej rady/ a dozornej rady
Horolezeckého klubu JAMES Dolný Kubín IČO: 17 065 691
Dolný Kubín /Koliba/ 23.03.2015
Prítomní:

Predstavenstvo:

Radovan MIKULÁŠ
Peter GEBURA
Juraj LAŠTÍK
Martin NOSÁL

Dozorná rada:
Hospodárka:

Lenka BRUNCKOVA

Navrhovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voľba predsedu klubu - rozhodnutie,
Podanie žiadosti o zmenu stanov - kontrola podania žiadosti,
Preplatenie Chata Látaná - 30€ - platil Vlasťo,
Príspevok klubu na nákup kombinéz – preplatenie,
Nákup chytov na umelú stenu - preplatenie, kontrola a zaúčtovanie,
28.3.2015 je Valné zhromaždenie JAMES v ŽILINE /je to na celý deň - kto pôjde ?/,
a iné.....

Prejednaný program:
1. Plnenie úloh z minulého zasadania,
a. kontrola zadaných úloh z minulého zasadnutia a ich plnenie /neplnenie/.
2. Podanie žiadosti o zmenu stanov. Z Ministerstva vnútra prišla výzva na doplnenie žiadosti. Peter Gebura
upraví s Lenku Brunckovou textovú časť nových stanov, ktorá bude so žiadosťou /doplnenou/ zaslaná na
schválenie na Ministerstvo vnútra SR.
3. Správna rada schválila preplatenie akcie Chata Látaná 2015 v hodnote 30 € z klubových peňazí. Bude
preplatené Vlasťovi, ktorý platil chatu z vlastných peňazí. Pondelok /23.3.2015/ cca týždeň po chate volal
Makovníkovi správca chaty Látaná, že sme tam po našej návšteve nechali neporiadok /plechovky v krbe,
neumytý hrniec a i./ a poškodený plech pred pecou /niekto na ňom rúbal triesky/. Počkáme si na ich oficiálne
stanovisko /písomné/ a na základe toho zvolíme postup, ako to vyriešime. Možná finančná, alebo materiálna
náhrada.
4. Príspevok klubu na nákup kombinéz – preplatenie. Príspevok klubu 10 €/kombinéza na nákup kombinéz bude
uhradená Pisovi, ktorý uhradil celú platbu za kombinézy a spolupodieľal sa na dotovaní týchto kombinéz.
5. Nákup chytov na umelú stenu - preplatenie, kontrola a zaúčtovanie. Noso má u seba faktúru za nákup chytov,
ktorú donesie Lenke na zaúčtovanie.
6. 28.3.2015 je Valné zhromaždenie JAMES v ŽILINE. Noso súhlasil, že pôjde na toto Valné zhromaždenie ako
zástupca nášho klubu.
7. Lenka zistí /JAMES Bratislava/, či je nejaká oznamovacia povinnosť klubu pri zmene stanov /zmena sídla,
predsedu a i/.
8. Noso sa spojí s Mikim ohľadom odovzdania /prevzatia/ materiálu, ktorý zostal na preistenie Tupej skalky.
9. Noso požiadal Kaza /zástupca JAMES/ o 100 borhákov na preistenie Tupej skalky.
10. Správna rada sa predbežne dohodla, že termín konania klubovej akcie Deň na špagáte je stanovený na 1.
alebo 8. mája 2015. Podľa počasia.
11. Členovia správnej rady mali dlhú debatu o tom ako zaškoliť mladých /nových/ členov klubu - Lezenie na
skalách /Tupá skalka/. Zobral si to na starosť Noso.
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12. Na predošlom stretnutí správnej rady bol za predsedu klubu zvolený Martin Nosál. Ten požiadal správnu radu
o čas na rozmyslenie, či tento post príjme. Noso sa rozhodol, že prijíma post predsedu klubu. Týmto sa Noso
stal predsedom klubu HK James DK.
13. Pri dlhšej debate o tom, ako ďalej napredovať a čo zmeniť sme sa ako členovia správnej rady zaviazali zvýšiť
mediálnu prezentáciu klubu na Facebook-ovej a vlastnej web stránke klubu.
Predstavenstvo HK JAMES Dolný Kubín

Dozorná rada HK JAMES Dolný Kubín

Ing. Radovan MIKULÁŠ
Ing. Peter GEBURA
Martin NOSÁL
Juraj LAŠTÍK
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